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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 30Ης ΟΚΤΩΒΡΗ                                                               

και TO NEO LOCKDOWN ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ 
 

   Αρχικώς η Τ.Ε. Ικαρίας & Φούρνων του ΚΚΕ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια 

προς τις οικογένειες των δυο μαθητών από τη Σάμο, που χάθηκαν τόσα άδικα έπειτα 

από τον ισχυρότατο σεισμό που έπληξε τα νησιά μας και εύχεται ταχεία ανάρρωση 

στους τραυματίες. Παράλληλα στέκεται αλληλέγγυα προς τη γείτονα χώρα για τα εκεί 

θύματά της και τις ανυπολόγιστες καταστροφές. 

  Οι σοβαρότατες ζημιές που προξένησε ο σεισμός στα νησιά μας  αποδεικνύουν την 

απουσία αντισεισμικού σχεδιασμού, ελέγχου και θωράκισης, ειδικά στις σεισμογενείς 

περιοχές όπως αυτές του Βορειοανατολικού Αιγαίου. 

  Στην Ικαρία καταγράφτηκαν ώς τώρα αρκετές δεκάδες σπίτια  σε διάφορες περιοχές 

του νησιού οι οποίες κρίθηκαν μη κατοικήσιμες, ενώ αρκετές ακόμα έχουν υποστεί  

ζημιές (έχουν υποβληθεί 305 αιτήσεις ελέγχου και έχουν εξεταστεί περίπου 100).   

 Ζημιές ακόμα καταγράφονται σε δίκτυα υποδομών (οδικό δίκτυο, τοιχία αντιστήριξης , 

δίκτυα ύδρευσης κ.α) Επίσης, σε διάφορα σημεία, τεράστιοι βράχοι βρίσκονται 

ετοιμόρροποι, απειλώντας ζωές, οικίες, περιουσίες και οδικό δίκτυο.  

  Παρά τις αναγκαίες απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας ώστε και η Ικαρία να 

κηρυχθεί από το κράτος ως πληγείσα περιοχή και σε κατάσταση εκτάκτου 

ανάγκης, ζήτημα που θα συμβάλλει και στις αποζημιώσεις των σεισμόπληκτων,                 

αυτό έως τώρα δεν έχει γίνει πράξη. 

  Μόλις προχτές, η κυβέρνηση προσπαθώντας να κρύψει τη γύμνια της ως προς τις 

πραγματικές ανάγκες του λαού για τη δημόσια υγεία και στο ότι δεν πήρε κανένα 

ουσιαστικό μέτρο για τη θωράκιση του ΕΣΥ έναντι της πανδημίας, παρότι της δόθηκε 

αρκετό χρόνος για αυτό, αποφάσισε νέο lockdown πανελλαδικά, εξαιρώντας  όμως 

τόσο το λιανεμπόριο όσο και το χονδρεμπόριο που σχετίζεται με τις επισκευές 

κατοικιών, στη σεισμόπληκτη Σάμο και την πλημμυροπαθή Καρδίτσα. 

  Εκφράζοντας την δικαιολογημένη αγωνία των κατοίκων και των επαγγελματιών της 

περιφέρειας Ικαρίας τόσο για τη νέα οικονομική κρίση όσο και για τη μη δυνατότητα 

επισκευής των καταστραμμένων οικιών απαιτούμε: 

 Να κηρυχθεί άμεσα και η Ικαρία ως περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. 

 Μέτρα για τη στέγαση όσων αναγκάζονται να μη μένουν στα σπίτια τους.  

 Οικονομική αποζημίωση στο 100% των ζημιών για όλους τους πληγέντες,                

άμεσα χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 

 Να εξαιρεθεί και η Ικαρία μαζί με την Σάμο από τα εξαγγελθέντα μέτρα, ώστε να 

μην υπάρχουν οι περιορισμοί στην κυκλοφορία και το λιανεμπόριο / χονδρεμπόριο  

που σχετίζεται με επισκευές σπιτιών να συνεχίσει τη λειτουργία του. 
 

  Γνωρίζοντας την αρνητική εμπειρία άλλων περιοχών που επλήγησαν από φυσικές 

καταστροφές (Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Μυτιλήνη, Μάτι, Καρδίτσα) και τα όμορφα λόγια 

έφυγαν μαζί με τη δημοσιότητα, το ΚΚΕ  καλεί όλο το Ικαριώτικο λαό να μπει 

μπροστά στη διεκδίκηση μέτρων ανακούφισης.  


